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przez długie lata odgrywać wielką przodowniczę rolę przy tworzeniu
Państ
wa, budowie jego zrębów, ustalaniu jego granie i umacnianiu
niepodległego bytu wobec zaborczych instynktów Sęsiądów.

i w Polsce, warto tu przyłoczyć co Pizsudski
w Alej zastał, powróciwszy z twierdzy magdeburskiej
Cały zabór

niemicckich chodzi%6

znajdował się pod okup/cją i pełno

jeszcze po ulimach Warsz

, Radą Regencyjna żadnej
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Ęzęśoi zaboru rosy: kiego, którą
oktpowałą Austria, pow
ołano w Tublinie "Ru
gd Ludowy", który bgłosiz det
ronizac ję Rady Regenc
yjnej. W/Krakowie Sprawo
waż
władzę rodzaj Zgdu po
d nazwą Komisji Likwid
acyjne (która również
nie
uznawała Rady Re ency
jnej i Rządu
Sklego.
We Lwowie i w całej niemal wschodniej Ma po
lscematępujące

wojska a g/tx-iackie
rompuscity do
domów Żołnierzy polk
kich z formacji aust
ri
(ich, 2 Rusinom odda
ły koSzary i ośrodki wojs
k we, aby. tym samym
ZupZnié Panowanie
Rusinów w tej
części kraju, We Ma
niax toczyły si

ę z & i racji krwawe
walki Polaków z
Rusinami o posiadanie
miśęta; w całym fhs’
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z wielki chaos i
się pz-źgo'bmzić W, wo
jnę Gomową, W zaborz
e pruskim
przeważnie gospodar
owali :]eHchza Niém
rozprzęzenis,mogęce

y. Na wschodzie nabr
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łudniowego
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wioski
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Dnia 11 liratop/dda, ud
ał się Piłauxsbxki na Se
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Zożnierskiej, którą Ibmmiła go o zaopiekowani
e się
na terenie

Radzie Zożniep kiej;
" Jako przedstawicie)
Narodu., Pol.skiego, oświą!
Zam Wam, źe Naród
Polski, są
zechy waszego PZQdu,
nad wami mścić się
nie chce i nie będzię
Pamiętaj 6, fe dosy
ć kryi Dopłyńęło,
ani jednej kropy wi
ęcej, ,, Zgdam
ca WIT/żebyście Si
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›kónie w Polsce. Tylko “ﬁn warunkach idę
na

dowództwo

zbrojnych, a w trzy dni później 14 listopada 1918
r.,z ini

cjatywy Ks, w Kakowvskiego, oddała caXę władz
ę w jego ręce.
Jeszcze jako Wódz Nac zelny, Piłsudski noty
fikova® rzęi om państw
koalieji istnienie niepodległego państwa polsk
iego, obejmujęcepo wszyst
kie wlemie zjednoczonej Polski, Jednocześnie
z tym zwrócił się do marSzałką Francji Focha, aby wojska polskie we
Francji,będgee częścią armii
francuskiej, zostały możliwie szybko Skierowa
ne do Polski,
Przyjęwszy od Rady Regencyjnej pełng władz
ę, postawił na pierwszym
miejscu, jako spraw na:)nilnicjszą, formowan
ie sił zbrojnych. Rozporzą~
dzot zale dwie w” %%% wyskwipowanych i
dobrze wyćwiezonych przez
Niemców żołnierzy, Najmmiejszej nie miał trud
ności w Szybkim powożeniu
pod broń egieniątóv; i szerokich rzesz Pos
kiej Organizacji Wojskowej,
a ochotniczy zaciąg do wojska dawał równ
ież BZybko zadawalające wyniki,
Równolegle z tworzeniem wojska, postanoyił
Pirsudski doprowadzić
Społeczeństwo polskie do jakigﬁwgnuolidao
ji. Zadanie

to, nie tylko,że

nie byXo równie atwo jak tworzenie wojska,
al okazało się nadzwyczaj
nie trudne.
Społeczeństwo polskie, poza wysokim poziom
em i@eażu patriotycznego,
nie miało nie z tego, co było niezbędne dla wpro
wadzenia w ruch życia
Prństwowego, Jedynie w zaborze austriackim /byke
j Galicji/, istniaż już
;
od kilku dziesiątków lat rodzaj autonomii,kt
órej cała administracja była ('—
polska, pod kontrolą polityczną i qkﬁno
mioznq":‘w1edniu. To też do admi= -nietracji niezależnej Polski weszło
dużo jednostek z byłego zaboru sus
tPiackiego, Był to jednak elem
ent, który naogóżł nie by% w
Stanie wyzwolić ›
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wą
Wy.
~

się

w

pełni

z

bezdusznej

atmosfery
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hiurokratycznejj/K jaka panowała w ad-

ministracji austrieckiej,
Największe wartości przedstawiało nauczycielstwo polskie z pod zaboru gustrinckiego,któro jakkolwiek nie zupełnie osiępało poziom
wymaga=
my dla szkół w Polsce,

to znako szkołę i posiadało doświadczenie podago-

giczno,czego nie znano mai w zeborze niemieckim ani w rosyjsk
im,
Polacy z zaboru rosyjskiego, fachowo przygotowani przeważnie
w dziedzinie techniki, znajdowali zajęcie na całym Obszarze właści
wej Rosji i
byli tam nawet poszukiwani i bardzo dobrze wynagradzani, Można
było nawet powiedzieć,

że ta konjunktura dla polskich inżynierów w Rosji
coraz

szybszym tempem się zwiększała, Bo naogół inżynierowie
roeyjscy nie byli
w stanie konkurować z Bela kimi, Ten stan warunków wytwar
zał w ostatnich
latach przed wojną gorączkowe ubieganie się polskich
fachowców o posady
w głębi Rosji, Każdą działalność w Rosji nMsiała
być jednak poparta ła_ pówkami, wytwarzając demoraliaujące stosunki, O
pielęgnowaniu uczuć idealistycznych w takich warunkach trudno byko myśleć,
Wieści o tych stosunkach dochodziły mnie jeszcze
w Szyajegrii 3 pamiętam jak w roku 1918 wypowiadażem Się Dod wpływem
tych faktów. Jeszcze
dziesięć lat takich warunków w zaborze Tosyjskim,
mówiłem, a prawie cala
energiczna i fachowa inteligencja polska w Rosji
stracona będzie dla
sprawy narodowej, Gudzoziemoy którzy wykorzystywa
li dla swoich interesów
ten niezdrowy stan stosunków w Rosji, mówili, że
w kraju tym wszystko
wolno, nawet to, co w krajach kulturalnych jest
zakazane,
W zaborze pruskim energiczniejsze jednostki,
nie majęc tych mośliwości co Polacy w zaborze rosyjskim, musi
ały z bardzo nielicznymi wyjątkami, pozostawać i działać w środowis
ku własnym, Praca ich koncentrował
ą
Bię przeważnie w dziedzinie ekon
omicznej, stawieno sobie bowiem jako
cel,

mmożenie dóbr materialnych

wśród Polaków, celem Zatwiejszego przeciwdzia-
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Stanu posiadania przez Niem=

przsłtym Swojej ideowesci. Ani

v admini-

stracji ani w szkolnictwie pruskim Polacy udziału nie brali, ci
zas co

mieli dostęp do tej pracy,

zmuszeni byli zatracać ideologię polską.

Fówięc o Polakach ze wszystkich trzech zaborów, nie
podobna pomingć tej roli,

jaką przy tworzeniu Państwa Polskie ;o odegrali Polacy
; prze»

bywający stale poza granicami Kraju. Nie tylko wstęp
owali oni do szeregów Armii Polskiej, tworzonej we Francji, Recz ponad
to Gkłańali poważne
sumy na zasilenie skarbu narodowego, Zmaeżnogo
popareia doznała tu Polską od Rodaków z Ameryki,którzy dzięki 6wojej
liczebności Ailku milioMy:/Acaena iorym nastrojem dla ich Macierzy, ochot
nie skiadali ofiary przy
tworzeniu państwa polskiego,

_

:”:

Piłsudski przystępując zaraz na wstępie
do powołania Bządu, prze~
prowadził w cięgu dwóch dni
rozmów z przedstawiciejsmi partii
stronnictw i grup, chciał bowiem stworzyć rzęd
koalicyjny, możliwie re~
prezentujący wszyst kie ugrupowania.
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PowolNcyjne

zachodu, rozprzostrzeniały się

femienty,lrtówa

po całym Kraju.
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ułatwione zadańnie,bowiem fermmanty te pochodziły
ze Środowisk państy za—
borczych,z którymi naród polski do ostatnich
chwil walczył, Gdyby ten
pierwszy
był rzędem Drawinowym, lub ze. znacz niejszymi wpływ
ami prawicowymi, to trudno byłoby mm zapewne opanować
zawiłą lmacóęłśnęść lewicowa
Bowiem, którn największą rolę odegrała w walkach
o
niepodległość, nie miałnby saufonia do takiego $zodu
»
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0d chwili powołanie

kwSzsoje Noraczowskiego, Narodowa Demo~

krac ja, najeżlniejaze etronnietwo,opierająco
się głównie na inteligencji,
która dużq rolę odrryważa w zaborze Posyjskim
przod wojną,a podczas woj= .
ny propagowała ustlnie oparefe intorosów polsk
ich o Facją stanu państwa
Posyjskiogo, przystąniło do bardzo onorgic
snej A bardzo grognej dla fat»Gfwa walki n Piłsudskim i jogo Raądom, Walkę
provadsili tak Dbezwzględnią
że nie przebiera)i zupełnie w środkąch. A
się to w czasie kiedy
na rubiożsch Polski zbierały się Groźne chuma
ry wojenne, a we wschodniej
Hat epnlaec lała się krew w welkach z Pusin
ami,
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W mocy z 4 na 5 stycznia 1919
r.usiforans dokonać zamachu stanu
pod
przywództwom każęcin Kustachego
Sapięby. "amach Się nie ulaż,bo
skończył
M
Bię na zaaresztowaniu przez famachowców
tylko ślą miasta—(zma nie z
Zamo dotrzeć już do Nacgolnikg
Państwa,którogo zamierzano uprowadzić,
Zemach ton
sbagatelizorat, nio WyCiągajęc
nawet Sadnych
konsakweneji w stosunku ao
Sapieże nio przeszkadzało to
nawet pełnić później ;)?-Wiąz???
MinŻstre Spraw

Zagranicznych,
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Tak rozegrany zamach, wzmceniz Btenowisko
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Demokrac 31,
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Moraczewski spełni? postawione
tu zadanie,

Tymezacem Pi Zsudeji Pragag
e stepi¢g ostry

walki politynzmg
Warodowej Demo)

:
.

ń—ę—q

*

Gabinet z Ignacym Paderewekim na czele,
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"Pxzekońsnyjże twór
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Warto w tym miejscu Drzytoczy
ć

oją z Waczelnikiem Państwa

PAźeudskim na temaż rzędów
w ml.—asa, NÓŻ mi,

że jeszeze pozostając w

że państwo Folskia ma nowo
powstanie, a w jego rca

złożona zostanie wZaśzą dyktat
orska, T wtedy zastanawiał się
już nad tym
Jaką metodę wypądnie mu PZĘdZi
ć w Polsce, czy ULszyMać władzę
dyktatop=
ekg, z której, jak historia ucz
y prawie nikt z własnej woli nie
zronyg=
nował, czy też dążyć do
w Pządzeniu Pmiewem Jax
części
Wybrrar drigy alternatywę.
Wprawdzie, móriż, dyktatorsrie
veqizonic, sxeszegolnic w poc
zątkach
tworzenia na nowo organizmu pail
s trowego, by2dby ZnacZnio Zatwie
jsze, ale
Saród nie byłby
cuse wychowywany, łbyktatur
a Dlo opełniażeby bowiem
togo zadania. Gaty jej czas był
by Stracony dla zdobywania wrg
eg gockeczeństwo kultury
której Polska tek bardzo pot
rzebowa~
Zn,
I dlatego,że tak
ToZstrzygnął w
Magdebńrgu

»

*

}

Obserwując

pracę Piźsudskiego muszę
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do keńcą swego
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stwierdzić,że nie
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stosunki Wewnętrzne

po usunięciu miebezpieczeństwa,

A

jeżeli

odstępował

pomimo

to przy-

Pmistwą terdziej

powracał

zaraz

do

rady

Zegalnego

życia państwowego.
Po

przejęciu

wadzy od

tym:zasowego Naczelnika

Państwa,

Sejm po-

wierzyfz duiem 38 lutego 1919 r.dalszę spełnianie władzy Naczelnika Pań

Stwa Józefowi Piźsudskiewu,

Raunchy Wódz po im:-lenin już pownych Pozcrw przez uchwalenie pe-55
" bolszgwikom Wilno, jego miasto rodzinne, $ «marnie,—1, że wojna z Rusinami went: # forg, nie zagrania; więcej

luteranom Polski,
Gdy o samiarach Plzsudaklege «wiedział Się Gem vplug: usilnie
na cofnięcie jego postanowienia, a nawet

1 niektórzy zamysłu—Ło

w

odradzałi togo śrinżego przedsięwśięciń; Obawiano Się dla naszych wojsk
klęski # bołezówikóńi, PiZeudeki nie mógł cofneć swej! deeysji.
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A kiedy Sejm rozjechał się na Święta Wielkanocne, Piłsudski, w tym

o/

czasie, po zwycięskich walkach z bolszewikami wkroczył na czele wojsk

do Vilna, Tom doznał “shunts

gdyż ludnośc masta, rem-nume— +9

na do Zez szczęściem urelhienia jej o torrośw bołszewickiegó, daweła

';JŻA

wielkiej 1 terdecznej maanam: dla: gwycięukiógo Wodga.
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Po świetnym egzaminie teksżybko Sformovsnege wojska, Piteudski
podjąż iniejątywę na carym taśmie świetni-uf yubardaiol,.to wreszcie

przybyły do NICH dyw zje matte &, Franoji,poń dowództwem generała
fuera. doskonel@ wyszkolene i wyposażone.
he

Zwycięska ofensywa doprowśdziła we wrześniu 1919 r. do

#

Gózy-uyzneczenychk pozycji wzdłuż Dźwiny, Berezyny, Bmg: 1 Dniestru.
it >
#
hg -=dé
Warto tu podkreślić niu-yno tempo pracyPusudskiegoJadau rok
wystarczał, źeby Polskę zo stenu wielkie3_lłubośoi i ruiny, wznieść na
poziem pod każdym względem przewyśśzający ten,który Piźeudski zastał
w dniu 10 listopada 1916 roku, Poczucie sity Państwa wzrosło już na
tyle, £o można było nawet udzielić pomy‘wojukowea Rotwio w jJeJ walce

niepodleghaciowea = bolszevwikemi, W.styomiu 1920 r.grup
a generała
smigłego-Bydzn adnbyła po walkach nad Dówiną Dynaburg dla
Łotwy, &
dalszy ciąg wojnyszybko napr-wadził ZŁotyszów do wyzwolenia
się z pod
inwazji bolezewiekiej.
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